
Hjemmeskoleboka 
 
Uteskole og 
kroppsøving 



Fredag 13.mars - uteskole 



Onsdag 18.mars - kroppsøving 

I dag er det kroppsøving. Det er meldt fint vær, så det blir utegym. Husk å ta på riktige 

klær og sko. Dere kan være ute, men ikke sammen med andre, bare de i familien. Du kan 

velge mellom ulike oppgaver. Skriv hva du valgte, eller ta bilder og legg inn i boka di

😁👌

 



Dette gjorde jeg i gymtimene i dag 18.03



Fredag 20.mars - uteskole 
Hjemme - uteskole er litt annerledes enn vanlig uteskole. Det er meldt 

fint vær. 

☀

Pakk tursekken, ta med matpakke og gå en tur. Kanskje har 

noen hjemme tid til å bli med, hvis ikke kan du kanskje gå en liten tur 

alene, eller bare ta en tur i hagen! 

Det e
r veldig fin

t 

hvis du ser ette
r 

vårtegn. Ta gjerne 

bilder av de 

vårtegnene du ser! 

Du kan også gjøre noe som handler 

om det vi har jobbet med denne uka 

eller i det siste: Måling, brobygging, 

symmetri mm. Kanskje du kan finne 

eller lage et hjerte av naturmaterialer 

og ta bilde av det? Kanskje finner du 

småkryp eller andre spennende ting 

du kan ta bilde av? 

Gå ut og lad 

batteriene

😊



Dette gjorde jeg på uteskole i dag 20.03



Onsdag 25.mars - kroppsøving 

Kroppsøving onsdag 25.03.pdf



Dette gjorde jeg i gymtimene i dag 25.03



Fredag 27. mars - uteskole 
Hjemme - uteskole uke 13 

Etter en uke med mye jobbing og mye skjerm er det på tide med en dag UTE

🌲

Husk dette før du går ut:  

1. Smør din egen matpakke.  

2 . Husk mat, drikke, sitteplate, telefon eller iPad.  

3. Bestem turmål. Snakk med noen hjemme og fortell hvor du skal gå.f

Oppgave:  

Gå ut i nærområdet og finn et lite løvtre som du skal «passe på» og følge 

med på fremover året.(Et løvtre er et tre som har blader på sommeren) 

2. Ta med et et merkebånd (gavebånd eller lignende, gjerne en fin farge) og 

knyt dette rundt stammen på treet ca 1 m opp på treet.  

3. Ta bilde av treet ditt. Vet du hva slags tre dette er? Kan du finne det ut?  

4. Legg bildet inn i Hjemmeskoleboka Uteskole og Kroppsøving. 

Se etter vårtegn som småkryp og 

vårblomster også!! 



Dette gjorde jeg på uteskole i dag 27.03 

Dette er mitt tre: 



Kroppsøving 1.april 2020

Du skal gjøre følgende før gymtimen starter:  

 

1. Se på neste side. Der er hele alfabetet. Hver bokstav har en øvelse.  

2. Skriv navnet ditt med bokstavene som en liste nedover, på et ark eller på 

neste side i boka.(Se på eksemplet med mitt navn) 

3. Skriv øvelsen som hører til hver bokstav ved siden av bokstaven.    

 

DA HAR DU LAGET EN TRENINGSØKT MED NAVNET DITT!  

 

Gjennomfør økten

🤸 🏃🏋🏆



Kroppsøving onsdag 1.april

H: 10 sit-ups 

A: 10 push-ups 

N:10 sit-ups 

N: 10 sit -ups 

E: 10 knebøy 

 

K: 20 kjappe kneløft 

U: 10 sit-ups 

M: 45 sek løp på stedet 

M: 45 sek løp på stedet 

E: 10 knebøy 

N: 10 sit -ups 

E: 10 knebøy 

J: 20 knebøy 

E: 10 knebøy 

 

K: 20 kjappe kneløft 

I: 20 spark i rompa 

L: 5 englehopp 

S: Løp rundt huset 3 ganger 

K: 20 kjappe kneløft 

A: 10 push -ups 

R: 10 stjernehopp

Dette blir min økt 

😅

Hvis du har et kort navn 

kan du ta økte flere ganger! 

Ta bilder og/ 

eller film. Få med 

resten av 

familien! 



Her er min økt: (skriv bokstavene i navnet ditt og øvelsen) 



Bilder fra gymtimen 01.04.


